
Lærervejledning

Læse- skrive- stavekursus De udstødte. Knivens magi – 1. del er et arbejdsmateriale til dansk 
og specialundervisning til elever fra omkring 3. - 9. klasse eller elever med tilsvarende læse-
færdighed. Det svarer til kategori A og B-læsere i en SL60-prøve og til A-, B- og C-læsere i en 
SL40-prøve.

Arbejde med kursusmaterialet forudsætter læsning af De udstødte. Knivens magi – 1. del af 
Jørn Jensen. Genren er historisk fantasy. Bogen bygger på grundig historisk research. 
Handlingen udspiller sig i Roskilde for 250 år siden og i dag. 
Bogen er udgivet på Alrunes Forlag og kan købes på www.spf-herning.dk;, Special-

Til hvert kapitel i bogen er der udarbejdet forståelsesopgaver (semantiske opgaver) i form af 
inferal forståelse, tekstforståelse, sætningsforståelse og ord- og begrebsforståelse. Der arbejdes 
med tid, sted og personer, samt handling. Der er også sproglige opgaver og stave- og morfem-
opgaver i overensstemmelse med Nye Fælles mål for dansk og Dansk som andetsprog.

Opgaverne i mappen må frit kopieres af den institution, som har købt den med skolelicens.

Mappen indeholder ligeledes en svarliste på de opgaver, som har en entydig besvarelse.

Elever, som kan læse omkring lix 20, kan selvstændigt og uden lærerhjælp arbejde med bogen 
og kursusmaterialet. Elever med mindre udviklet læsefærdighed kan bruge materialet lærer-
styret, som læsebog (kendt gennemgået tekst) i samarbejde med en lærer eller makker, som 
læser for.

Bogen kan bruges til enkeltelever, grupper af elever eller hele klasser i skolens 3.-9. klasser, på 
efterskoler og i specialundervisningen.

Kursusmaterialet kan eventuelt benyttes i forbindelse med studietur eller udflugt til Roskilde, 
hvor bogen udspiller sig. Kontakt eventuelt forfatteren Jørn Jensen www.joernjensen.dk  på 
sobredden@hotmail.com  tlf. 4634 3030 og lav en aftale om en guided tur i bogens univers eller 
et forfatterforedrag.
Der er indsat gps-koordinater bag i bogen, så alle lokaliteter i bogen kan findes ved sådan et 
besøg.

Rigtig god læse-skrive-stavelyst fra Karin Erbo Jensen, Læsekonsulent.
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pædagogisk forlag, Birk Centerpark 32, 7400 Herning.



De udstødte
Knivens magi - 1.del

Hvad kan du se på bogens forside?

Skriv her, hvad du ser på billedet:

I hvilken by foregår handlingen i bogen?

Læs bogens titler og tænk over, hvad de fortæller om indholdet i bogen.
Skriv så her, hvad du tror, titlerne betyder:

De udstødte kunne betyde

Knivens magi – 1. del kunne betyde
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Bagsiden af bogen fortæller noget vigtigt.

Kik grundigt på billedet og skriv, hvad du ser på det:

Læs bagsideteksten og skriv svar på spørgsmålene:

Hvor mange personer omtales?

Hvad hedder de?

Hvem bor hos bødlen?

Hvem har kniven?
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Få overblik over hele bogen ved at skimme den.

Bogen er delt i                              kapitler

 Kapitlet hedder: Kapitlet begynder på side:

1. Hjælp mig side 5

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Hjælp mig

Side 5-12

Læs kapitlet og fi nd sted, tid og personer.

Sted:

Tid:

Du skal nærlæse og fi nde alle 6 personer i kapitlet.

Skriv navn           Skriv, hvad fi k du at vide om personen

Lukas  Han er med sin klasse på museum
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De udstødte
Knivens magi - 1.del 
Hjælp mig. Side 5-12

Handling

Læs kapitlet og skriv kort, 
hvad der sker i kapitlet.
Det kaldes et referat. 
Et referat gengiver det vigtigste i teksten.

Skriv dit referat her:

Hvad var der om De udstødte?

Hvad var der om Knivens magi?

Hvad var der om bødlen?

7



De udstødte
Knivens magi - 1.del 
Hjælp mig. Side 5-12

Lange sammensatte ord i teksten

Teksten er fuld af lange sammensattte navneord. 
De er meget nemmere at læse, hvis man deler dem i to ord.
Find 15 sammensatte navneord i teksten og skriv dem

Helt Delt

Klassekammeraterne klasse kammeraterne
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De udstødte
Knivens magi - 1.del
Hjælp mig. Side 5-12

Kopier, klip ud og spil memoryspil med sammensatte ord

 klasse kammeraterne

 rund visning

 skole dage

 sommer ferien

 vikinge tiden

 port åbningen
 
 krims krams

 museums freak

 potte skår

 camping plads

 bindings værk
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Træet fra før
Side 13-18.

Ordforklaring

“Hvad er en akacie?” tænker Lukas.

Du skal hjælpe ham med at fi nde svaret. Søg tekst og billeder af akacie på biblioteket 
eller på www.wikipedia.dk, søgeordet uægte akacie.

Skriv svaret her og indsæt tegning eller billede af akacie.
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Ordforklaringer

Hvilken forklaring passer til ordene her? 
Klip ud, bland brikkerne og lav stik (par) med ordet og forklaringen, så det passer. 

Brug en Betydningsordbog til at fi nde forklaringer på andre svære ord i teksten. 

 rusten angrebet af rødbrunt overtræk på
  jern, som dannes ved iltning 
  af jernet

 kilet sat ind i

 lirker trækker forsigtigt

 skæftet håndtag på et våben

 dekoreret pyntet

 ridse sætte mærke med spids genstand

 stolpen tykt stykke træ

 graffi ti tekst eller billede malet på 
  offentlige steder

 løvfældende taber blade om efteråret

 dask let slag
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Handling

Fik du noget at vide om De udstødte 
i dette kapitel?

Fik du noget at vide om bødlen i dette kapitel?

Hvad fi k du at vide om kniven (Knivens magi) i dette kapitel?

Nærlæs kapitlet og fi nd den sætning, som viser, at Lukas tror, der er en forbindelse 
mellem kniven og beskeden på stolpen Hjælp mig Mød mig ved akacien fra forrige 
kapitel. 

Skriv sætningen her:
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

1700-tallet
Side 19-25

Nærlæs kapitlet og tænk over følgende:

Hvad fi k du at vide om De udstødte i kapitlet?

Hvad fi k du at vide om bødlen i kapitlet?

Hvad fi k du at vide om kniven (Knivens magi) i kapitlet?

Personer

Hvad hedder den person, som Lukas møder i kapitlet?

Hvordan ser Tom ud? Beskriv ham her:

Hvilken ø stammer han fra?
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

1700-tallet
Side 19-25

Find Sankt Croix i et atlas. Tag en kopi og indsæt her:

Hvor langt er der fra Danmark til Sankt Croix?



De udstødte
Knivens magi - 1.del

Lav et læseteaterstykke over samtalen mellem 

Lukas og Tom (fra side 21 midt på siden til og med side 25)

Personerne:
Lukas – en hvid dreng fra nutiden
Tom – en mulatdreng fra fortiden
Skrigende drengestemmer

Skriv alt, hvad de siger her. Det står med anførselstegn ”  
Opfør læseteaterstykket for klassen, når I har øvet jer på det.

Tom:  Så du min besked

Lukas:  Din besked? Hvad mener du?

Tom:

Lukas:

Tom:
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Tom:

Lukas:

Tom:

Lukas:

Tom:

Lukas:

Tom:
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Lukas:

Tom:

Lukas:

Tom:

Lukas:

Tom:

Skrigende drengestemmer: Der er negeren. Fang ham.



De udstødte
Knivens magi - 1.del

Jaget
Side 26-35

Læs kapitlet grundigt og husk, hvad du læser.

Hvad fi k du at vide om De udstødte i kapitlet?

Hvad fi k du at vide om bødlen i kapitlet?

Hvad fi k du at vide om kniven (Knivens magi) i kapitlet?
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Jaget
Side 26-35

Nærlæs kapitlet og svar på spørgsmålene:

Hvem bliver jaget?

Der er nævnt to gadenavne i kapitlet. Skriv dem her:

Forfølgerne er sure på Tom. Hvad tror du, han har gjort dem?

Hvad fi k du at vide om De udstødte i dette kapitel?

Hvad fi k du at vide om bødlen i dette kapitel?

Hvad fi k du at vide om Tom i dette kapitel?

Mens de løber, opdager Lukas, at hans tøj også har ændret sig. 
Hvordan ser hans tøj og sko nu ud?

Hvad hjælper Lukas Tom og bødlen med?

Hvad skal bødlen bruge det til?

19



De udstødte
Knivens magi - 1.del

Stumme bogstaver og staveregler

Det er svært at stave rigtigt på dansk. Du kan ikke bare lytte dig til, hvordan ord 
staves. Mange ord er ikke lydrette og der er stumme bogstaver i dem. Derfor er det 
godt at kunne nogle staveregler om stumme bogstaver. Og det er godt at læse meget, 
for så ser man ordene mange gange og husker dem bedre. Det er også godt at skrive 
ordene mange gange. Så hjælper bevægelsen med at huske, hvordan ordene staves. 
Det kaldes kinæstetisk hukommelse med et fi nt ord.

Her kommer nogle ord med stumme bogstaver. Find det stumme bogstav og skriv det 
i rammen ved siden af ordet.

 Skynd d
 Giv 
 Forfulgt
 omstændigheder
 Mulighed 
 Følg 
 Samtidig 
 Lidt 
 Forvandlet 
 Hurtigt 
 Smæld 
 Godt 
 Hvad 
 Vredt
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Spørgende ord har stumt h i begyndelsen af ordet:

Hvem, hvad, hvilken, hvis, hvorfor, hvordan

Der er også stumme h-er i andre ord som fx hjem og hjul

Det stumme d er ofte inde i ordene eller sidst i ordene.
Skriv nogle eksempler fra listen på forrige side her:

Det stumme g er ofte inde i - eller sidst i ordene.
Skriv nogle eksempler fra listen på forrige side her:

Skriv her, hvis du har fundet andre stumme bogstaver:

Hvad vil du gøre, for at stave ord med stumme bogstaver rigtigt?
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

En særlig kraft
Side 37- 42

Læs kapitlet omhyggeligt.

Det handler om at lave medicin. Det er en slags opskrift.

Her skal du skrive kapitlet om til en opskrift i punkter.

Medicinopskrift

Frøer

Hvad giver medicinen en særlig kraft?

Hvem skal have medicinen?

Hvad er kviksølv?  Slå det op på www.google.dk eller i en bog og skriv svaret her:

Hvad havde Lukas glemt af sin skolelærdom om kviksølv?
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Sukkerskibet
Side 43-49

Læs kapitlet og læg især mærke til, hvordan Tom vil bære sig ad med at komme 
ombord på sukkerskibet, så han kan komme hjem til sin mor på Sankt Croix.

Hvor bor skipperen fra sukkerskibet?

Hvad betyder ordet påmønstre? Slå det op i en ordbog.

Hvad vil skipperen have i betaling for turen?

Hvad er en rigsdaler? Søg eventuelt på www.nationalbanken.dk og fi nd svaret.

Fortæl her med dine egne ord, hvordan Tom vil komme med skibet.

Tror du, det lykkes for ham?

Tom mangler en rigsdaler, for at kunne betale. Hvordan tror du, han får fat på den?
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

I sidste sekund
Side 51- 56

Læs kapitlet og tænk over, hvorfor det hedder:
I sidste sekund.
Skriv dit svar her:

Hvordan ser drengene anderledes ud end Lukas?

Hvorfor tror du, de ser anderledes ud?

Kik grundigt på billedet 
og fortæl, 
hvem du ser, og hvad der sker.
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Hvad nu?
Side 57- 63

Læs kapitlet og tænk over overskriften: Hvad nu?

Hvad fi k du at vide om De udstødte og forfulgte i kapitlet?

Er det stadig sådan, at hvis man skiller sig ud fra mængden, så bliver man forfulgt?

Hvad fi k du at vide om kniven (knivens magi) i kapitlet?

Tror du, Lukas tager tilbage for at hjælpe Tom og bagerens datter?
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Hvorfor? Skriv din begrundelse her:

Hvordan vil du beskrive hovedpersonen Lukas? Hvilke egenskaber har han? Kender du nogle af 
dem, fra dig selv?
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De udstødte
Knivens magi - 1.del

Slutevaluering

Ved at arbejde med læsekurset er jeg blevet bedre til:

- at bruge bogens titel

- at bruge bagsidetekstens oplysninger

- at tænke over kapiteloverskrifterne

- at følge personerne

- at referere handlingen

- at lægge mærke til tiden

- at tænke over ord og begreber i teksten

- at dele lange sammensatte ord i morfemer

- at kende staveregler for stumme bogstaver
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